
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা কোম্বরাবলর্ প াম্বকাবর্নম্বক সিনসম্মবিক্রম্বম পমম্বরা বলটার্ রান্সম্ব াটন  অথবরটির 
(METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY, MTA) ইন্সম্ব ক্টর পের্াম্বরল িম্বল প াষণা 
কম্বরম্বের্ - বিবর্ বেম্বলর্ মাবকন র্ যকু্তরাম্বের অোটবর্ন পের্াম্বরল লম্বরটা বলম্বের পে টুি বিফ অফ 

স্টাফ এিং প্রাক্তর্ পফোম্বরল প্রবসবকউটার বেম্বলর্  
  

 ম্বকাবর্নর মাবকন র্ যকু্তরাম্বের বিিার বিভাগ (U.S. Justice Department) সহ সরকাম্বরর সম্বিনাচ্চ 
স্তম্বর কাে করার কম্বেক দেম্বকর অবভজ্ঞিা আম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রামজযর ঘেমর্ট োর্নজর্ীর্ভামর্ র্তুর্ MTA-র 
ইন্সমেক্টর ঘজর্ামরল হিমেমর্ কযামরাহলর্ ঘোকারহর্মক হর্হিত কমরমের্। হমমেে ঘোকাহর্ন একজর্ 
কযাহরযার ঘেডামরল প্রহেহকউটর হেহর্ মাহকন র্ হর্চার হর্ভামগর েমর্নাচ্চ েেনাময কাজ কমরমের্, 
ঘেখামর্ হতহর্ মাহকন র্ অ্যাটহর্ন ঘজর্ামরল ঘলামরটা হলমের ঘডেুটি হচে অ্ে স্টাে হিোমর্ কাজ 
কমরমের্ এর্ং মাহকন র্ েুক্তরামের ব্রুকহলমর্র অ্যাটহর্ন অ্হেমে কাজ কমরমের্ এর্ং উচ্চ প্রোইমলর 
েরকারী দরু্ীহতর মামলা লমেমের্ ের্ ধরমর্র জাহলযাহত হর্মমনল করমত।  
  
"অ্র্মেমষ MTA-র র্যর্স্থাের্া এর্ং অ্র্ন েংস্থামর্র র্যর্স্থা িমযমে ো তার কমন েম্পাদর্ করার 
জর্য প্রমযাজর্, এর্ং এখর্ MTA-র ইন্সমেক্টর ঘজর্ামরমলর কােনালয কােনকরীভামর্ এমজহন্সটিমক 
েহরচালর্া করার জর্য ঘকন্দ্রস্থল িমর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "কযামরাহলর্ একজর্ কৃহত এর্ং 
হর্মর্হদত কযাহরযার প্রহেহকউটর এর্ং MTA-ঘত তার ঘর্তৃত্ব গ্রািকমদর এর্ং েমস্ত হর্উ 
ইযকন র্ােীমদর জর্য অ্োধারণ ভামলা কাজ করমর্।"  
  
কযামরাহলর্ ঘোকাহর্ন ব্রুকহলর্ মাহকন র্ েুক্তরামের অ্যাটহর্ন অ্হেমে ঘেডামরল প্রহেহকউটর হিোমর্ তার 
কমনজীর্র্ শুরু কমরহেমলর্, ঘেখামর্ হতহর্ অ্হেমের মাদকদ্রর্য ও মাহর্ লন্ডাহরং ঘপ্রাগ্রামমক 
(narcotics and money laundering program) ঘর্তৃত্ব হদমযহেমলর্। ঘেখামর্ হতহর্ ঘমহিমকার ের্ 
ঘচময েহক্তোলী ঘকামকর্ কামটন ল ঘর্তামদর অ্হভেুক্ত করার জর্য জাতীয ঘকৌেল প্রস্তুত কমরর্, োর 
মমধয রমযমে ড্রাগ লডন  ঘজাযাকুইর্ "এল চযামো" গুজমযার্, এর্ং এক আন্তজন াহতক তদমন্তর ঘর্তৃত্ব 
ঘদর্ োর েমল কমলামহর্যার "র্মটন  ভযাল" কামটন মলর 30 টিরও ঘর্হে ঘর্তামক ঘদাষী োর্যস্ত করা 
িমযহেল িতযার অ্হভমোগ, একটি চলমার্ অ্েরাধমমলক উমদযাগ েহরচালর্া, মাহর্ লন্ডাহরং এর্ং 
মাদক োচামরর জর্য। ঘেই ঘেমে তার কামজর কারমণ, হতহর্ অ্যাটহর্ন ঘজর্ামরলে অ্যাওযাডন  ের 
হডহস্টংগুইেড োহভন মের (Attorney General's Award for Distinguished Service) এর্ং 
ঘেডামরল ড্রাগ এমজন্টে োউমন্ডের্ "টু্র আমমহরকার্ হিমরা" েুরষ্কার (Federal Drug Agents 



 

 

Foundation "True American Hero" award) োর্। হমে েমকাহর্ন অ্র্মেমষ োর্হলক ইহন্টমগ্রটি 
জর্য অ্হেমের হেহর্যর হলমটের্ কাউহন্সল িময ওমের্।  
  
2011 োমল, হমমেে ঘোকহর্ন মাহকন র্ েুক্তরামের অ্যাটহর্ন ঘলামরটা হলমের হর্র্নািী দমল ঘডেুটি হচে 
অ্ে হিহমর্াল হডহভের্ িময ঘোগদার্ কমরর্ ঘেখামর্ হতহর্ েমস্ত ঘেমে 100 টির ঘর্হে 
অ্েরাধমমলক AUSA-র তত্ত্বার্ধার্ কমরর্, োর মমধয রমযমে জাহলযাহত ও দরু্ীহত। 2015 োমল 
েখর্ রােেহত ওর্ামা মাহকন র্ েুক্তরামের হর্চার হর্ভামগর অ্যাটহর্ন ঘজর্ামরল হিোমর্ ঘলামরটা হলেমক 
হর্মযাগ কমরহেমলর্, তখর্ হমে ঘোকহর্ন তার ঘডেটুি হচে অ্ে স্টাে ও কাউমন্সলমরর দাহযত্ব োলর্ 
কমরহেমলর্ এর্ং হর্ভামগর 110,000 কমনচারী ও র্হু এমজহন্সর র্যর্স্থাের্ায একজর্ গহরষ্ঠ উেমদষ্টা 
হেমলর্, োর মমধয হেল র্যুমরা অ্ে অ্যালমকািল, ঘটার্যামকা, োযারআমনে অ্যান্ড এিমলাহেভে 
(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) এর্ং ড্রাগ এর্মোেনমমন্ট 
অ্যাডহমহর্মেের্ (Drug Enforcement Administration, DEA), ঘর্মক শুরু কমর ঘেডামরল র্মযমরা 
অ্ে ইর্মভহস্টমগের্ (Federal Bureau of Investigation, FBI) এর্ং র্যুমরা অ্ে হপ্রজন্স।  
  
কযামরাহলর্ ঘোমকাহর্ন েম্প্রহত ঘেোল কাউমন্সল ের োহিক ইহন্টহগ্রটি িময কাজ কমরমের্ 
এহিহকউটিভ ঘচম্বামর এর্ং হচে ঘেোল কাউমন্সল ের এহর্ি, হরস্ক অ্যান্ড কমলামযন্স ের হর্উ 
ইযকন  ঘস্টট হিমেমর্ কাজ কমরমের্।  
  
MTA ইন্সমেক্টর ঘজর্ামরমলর স্বাধীর্ অ্হেে হর্উ ইযকন  হেটিমত একটি হর্রােদ, হর্ভন রমোগয, েহরচ্ছন্ন 
ও োশ্রযী োর্হলক েহরর্ির্ র্যর্স্থা হর্হিত করার জর্য MTA-র কােনিম েেনমর্েণ কমর। 
ইন্সমেক্টর ঘজর্ামরল MTA-র হেমস্টম এর্ং অ্োমরের্গুহলমক েমর্নাত্তম কােনকাহরতা ও দেতার োমর্ 
কাজ করমত েিাযতা করমত অ্হডত কমরর্ এর্ং MTA-র োমর্ োরা কাজ কমরর্ র্া র্যর্ো কমরর্ 
তামদর দ্বারা করা জাহলযাহত, অ্ের্যর্িার এর্ং অ্র্যার্য অ্র্যায হর্মমনল করার জর্য তদন্ত েহরচালর্া 
কমরর্। তদন্ত, অ্হডট এর্ং অ্র্যার্য গমর্ষণাের মাধযমম, ইন্সমেক্টর ঘজর্ামরল MTA-র কমনেমতা 
উন্নত করমত এর্ং তার এমজহন্সগুহলর েহরচালর্ার গুণমার্, দেতা, কােনকাহরতা এর্ং হর্রােত্তা 
উন্নত করমত েিাযতা কমর।  
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